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MOTIVACIÓMOTIVACIÓ
Des de FAADA creiem que els centres de rescat d'animals realitzen una labor importantíssima en
tant que ofereixen una oportunitat a individus que d'una altra manera continuarien patint explotació
o maltractament i que, d'altra banda, contribueixen a generar un nivell de consciència en la societat
necessari per a previndre aqueix tipus d'accions contra els animals en el futur. 

En el context actual de canvi climàtic i especialment després de la crisi ocasionada per la COVID19,
considerem imprescindible fer un canvi en els hàbits de la ciutadania quant a la seua relació amb la
naturalesa i l'impacte que les seues activitats tenen sobre els ecosistemes.

OBJECTIUOBJECTIU  
Que des de la web de FAADA s'accedeixi a una xarxa virtual de santuaris i refugis que permeti:
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Oferir una eina de supervisió dels animals a aquells centres de rescat que disposen
d'instal·lacions de gran envergadura o que, per les seves característiques de
construcció, dificulten el contacte visual amb els individus que allà hi viuen.

Oferir una eina d'informació a la societat general, sense límits geogràfics, perquè
puguen observar el comportament i evolució dels individus rescatats i aprendre sobre
la problemàtica que els ha portats a aqueixa situació.

1.1.

  

2.2.



MÈTODEMÈTODE
Instal·lació de càmeres de vídeo vigilància en punts estratègics de les instal·lacions dels
animals, de manera que puga observar-se el recinte des de la distància.

Programació d'aplicatiu per a accedir a les imatges des dels ordinadors del centre de rescat i
altres aparells electrònics específics com a Tauleta o telèfon mòbil de personal autoritzat.

Programació d'aplicatiu per a oferir el visionat en streaming a través del portal de FAADA
dissenyat per al projecte en qüestió.

Creació de portal en la pàgina de FAADA amb el llistat dels centres que col·laboren i accés a
cadascuna de les instal·lacions que disposen de cambra, amb el nom de les espècies.
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AVENTATGESAVENTATGES
Possibilitat d'observar als animals del recinte per a comprovar el seu estat anímic i reconéixer
signes de patologia o lesions.

Possibilitat de detectar objectes estranys o individus no desitjats dins del recinte.

Possibilitat d'elaborar estudis comportamentals que ajuden tant a l'individu en qüestió com a uns
altres de la seua espècie. Aquests estudis poden realitzar-se des del centre de rescat, FAADA i
altres institucions amb finalitats d'investigació amb els quals així es pacte.

Accés al visionat d'imatges inèdites d'animals al natural, sense modificacions de conducta
degudes a la presència de persones alienes prop del recinte.

Accés al visionat de l'evolució física i comportamental d'animals rescatats que arriben en un
estat crític al centre.

Accés al visionat de les sessions d'enriquiment o d'alimentació dels animals.

S'evita la necessitat de viatjar i, per tant, dels seus efectes en el medi ambient, per a poder
accedir als centres de rescat.

S'evita la necessitat d'estar prop dels animals per a poder observar-los, de manera que no se'ls
"molesta" amb la presència de persones ni els seus sorolls. A més, es prevenen els riscos
sanitaris associats a la proximitat de les persones amb els animals.

Accés a un llistat variat d'espècies de diferents centres de rescat des d'un mateix portal.

Possibilitat d'oferir sessions programades amb personal de FAADA o del centre en qüestió, per a
explicar les problemàtiques que han portat a l'animal al centre, visionant a l'animal en particular
al mateix temps.

Aportació econòmica per part de la societat perquè FAADA i els centres puguen seguir amb la
seua labor.
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Exemple santuari 1
Porcs vietnamites de MÓN LA BASSA
1 instal·lació de 3.500 m2 rectangular, amb 120 porcs vietnamites i híbrids en el seu interior.

Exemple santuari 2
Instal·lacions interiors i exteriors de grans felins i primats de PRIMADOMUS



ACORDS ENTRE FAADAACORDS ENTRE FAADA  
I SANTUARISI SANTUARIS

Responsabilitat quant a la instal·lació de les cambres i manteniment anual.

Convenis de duració determinada per la cessió de les imatges.

Control de l'accés virtual a FAADA per part del centre, amb restriccions horaris que consideren.

Control d'accés al públic general per part de FAADA, mitjançant registre de pagament i codi
especial per a socis/as i col·laboradors/as de FAADA i dels centres.

Traspàs d'informació sobre els individus i les seues històries.
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